Den Haag, 15 september 2016

Noot:

AANVANGSTIJDSTIP VERVROEGD (9.30 uur in plaats van 10.15 uur) in verband
met de Algemene Politieke Beschouwingen.

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Volgcommissie(s):

BuHa-OS
BuZa
EU
EZ
OCW
WR

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 21 september 2016
09.30 - 10.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

19
8, 9, 10
18, 24, 25, 26, 27, 28
18, 19, 23, 27
8
19

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Uitnodiging Topsector Logistiek voor werkbezoek Logistiek d.d. 14
oktober 2016

Zaak:

Brief derden - Topsector Logistiek te Delft - 5 september 2016
Uitnodiging Topsector Logistiek voor werkbezoek Logistiek d.d. 14 oktober
2016 - 2016Z16017
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel:

Wetgeving
3.

Agendapunt:

Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie
Europese spoorwegrichtlijnen

Zaak:

Voorstel:
Noot:

4.

Agendapunt:

Initiatiefwetsvoorstel Klaver en Samsom Klimaatwet

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 12
september 2016
Voorstel van wet van de leden Klaver en Samsom houdende een kader voor
het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs
terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde
wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te
beperken (Klimaatwet) - 34534
Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de
reactie van de indieners daarop.

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Nota van wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van Europese
richtlijn nr. 2014/28/EU

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M.
Dijksma - 13 september 2016
Nota van wijziging - 34448-7
Voor kennisgeving aannemen. Het wetsvoorstel waar deze nota van wijziging
betrekking op heeft is op donderdag 15 september bij hamerslag afgedaan.

Voorstel:

6.

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 12
mei 2016
Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van richtlijn
2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot
wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van
vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van
de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de
heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede
inzake veiligheidscertificering (PbEU 2004, L 64), ter nadere implementatie
van richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het
spoorwegsysteem in de Gemeenschap (PbEU 2008, L 191) en ter nadere
implementatie van artikel 55, derde lid, tweede, derde en vijfde alinea , van
richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21
november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012,
L 343) (Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van
drie spoorwegrichtlijnen) - 34474
Agenderen voor een wetgevingsoverleg.
• De regering heeft dit wetsvoorstel aangemerkt als spoedeisend omdat het
bedoeld is ter reparatie van inbreuken in implementatie van Europese
regelgeving, waarvoor de Europese Commissie al inbreukprocedures is
gestart.
• Tijdens de procedurevergadering d.d. 7 september 2016 heeft de
commissie uitgesproken dat dit wetsvoorstel niet als hamerstuk kan
worden afgedaan.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht
(aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij
bouwwerk)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 12 september 2016
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing
bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) - 33118-33
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 4 oktober 2016 te 12.00 uur.

Voorstel:
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Noot:

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging
en het Activiteitenbesluit milieubeheer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 juni 2016
Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het
Activiteitenbesluit milieubeheer - 31209-199
Wenst de commissie dit schriftelijk overleg af te ronden in de vorm van een
plenair tweeminutendebat (VSO)?

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

8.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 6 september 2016
Beantwoording vragen commissie over het Besluit tot wijziging van het Besluit
brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer 31209-201
Zie boven.

Agendapunt:

Verdrag inzake het International Groundwater Resources Assessment
Centre

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12
september 2016
Briefwisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties
voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren
van het «International Groundwater Resources Assessment Centre» in
Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO; Parijs,
19 augustus 2016 - 30952-247
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel
e van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de
goedkeuring van de Staten-Generaal.
OCW, BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

9.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure op grond van artikel 7.4 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 10
oktober 2016 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de
Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en
vervolgens zal worden vastgesteld. De beoogde inwerkingtreding van
dit besluit is per 1 januari 2017. Het ontwerpbesluit strekt ertoe om
bovengrondse elektriciteitsleidingen als vergunningvrije bouwwerken aan te
wijzen.
Minister van Infrastructuur en Milieu verzoeken om geen onomkeerbare
stappen te zetten met dit besluit tot de behandeling ervan in de Kamer is
afgerond.

Agendapunt:

Verdragswijziging inzake het internationale vervoer van aan bederf
onderhevige levensmiddelen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12
september 2016
Wijziging van bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer
van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale
vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP); Genève, 19 maart 2015 - 30952-246
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

3

Noot:

10.

Volgcommissie(s):

Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f
van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring
van de Staten-Generaal.
BuZa

Agendapunt:

Verdragswijziging inzake het internationale spoorvervoer

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 september
2016
Wijzigingen van het Verdrag betreffende het internationale spoorvervoer
(COTIF) en Aanhangsels daarbij; Bern, 30 september 2015 - 34540-1
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging ter
stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste
lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele
wens om de verdragswijziging ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer
voor te leggen kan uiterlijk op 14 oktober 2016 door de Kamer of door ten
minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
11.

Agendapunt:
Noot:

Behandeling begrotingen Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma en
MIRT-overzicht 2017
Ter informatie: De commissie heeft tijdens de procedurevergadering d.d. 7
september 2016 al besloten over de behandeling van de begrotingen
Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma en MIRT-overzicht 2017. Deze zal
als volgt verlopen:
I. Begrotingsstaten ministerie van IenM en Infrastructuurfonds:
a. Feitelijke vragenronde over de beide begrotingen op dinsdag 22
september te 12.00 uur. De bewindspersonen verzoeken die vragen
uiterlijk op vrijdag 7 oktober te beantwoorden.
b. Wetgevingsoverleg (WGO) Begrotingsonderzoek op woensdag 12 oktober
van 16.00-19.00 uur.
c. Plenaire behandeling. Het Presidium heeft besloten deze te plannen in de
week van 1 november.
II. Water:
a. Feitelijke vragenrondes
• over Deltafonds en Deltaprogramma: op woensdag 5 oktober te 12.00 uur.
• over de Grote “Water” Projecten: op woensdag 12 oktober te 12.00 uur.
a. Wetgevingsoverleg Water op maandag 14 november van 13.00 tot 20.00
uur, over de begrotingsstaten van het Deltafonds, het Deltaprogramma,
de “Water” onderdelen van de begrotingen en het MIRT-overzicht en de
voortgangsrapportages van de Grote “Water” Projecten (Zand- en
Grensmaas, Ruimte voor de Rivier en het Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma).
III. MIRT:
a. Feitelijke vragenronde over het MIRT-overzicht op woensdag 26 oktober te
12.00 uur.
b. Notaoverleg MIRT op maandag 28 november van 11.00 tot 21.00 uur
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12.

Agendapunt:

Publicatie ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016’ van het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 6 september 2016
Publicatie ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016’ van het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) - 32660-67
Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling IenM (gepland in
de eerste week van november).

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van juli en
augustus 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 14 september 2016
Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van juli en augustus
2016 - 2016Z16618
Voor kennisgeving aannemen.
Dit betreft een maandelijks overzicht van de publicaties van de Inspectie
Leefomgeving en Transport. Deze publicaties zijn te vinden op de website van
de Inspectie: www.ilent.nl.

Voorstel:
Noot:

Mobiliteit/Transport
14.

Agendapunt:

Reactie op de moties naar aanleiding van het debat over het vervallen
van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de Nederlandse
zeehavens (Kamerstuk 34003, nrs. 18, 19 en 23)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 14 september 2016
Reactie op de moties naar aanleiding van het debat over het vervallen van de
vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de Nederlandse zeehavens
(Kamerstuk 34003, nrs. 18, 19 en 23) - 2016Z16619
Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 8 december 2016.

Voorstel:

Infrastructuur
15.

Agendapunt:

Twaalfde voortgangsrapportage voor het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 september 2016
Twaalfde voortgangsrapportage voor het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer (PHS) over de periode 1 november 2015 tot 1 juli 2016 2016Z16634
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 27 oktober 2016.
Het lid De Boer (VVD) stelt voor om de staatssecretaris te verzoeken over dit
onderwerp een technische briefing te laten verzorgen. Deze briefing kan
plaatsvinden op donderdag 13 oktober 2016 te 16.00-17.00 uur.
Indien zich tijdens deze procedurevergadering minimaal vier leden met
tezamen tenminste 30 zetels aanmelden zal deze briefing doorgang vinden.
Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt verhinderd is, dient
hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:
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16.

Agendapunt:

Onverwachte driedaagse buitendienststelling op de Moerdijkbrug

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 6 september 2016
Onverwachte driedaagse buitendienststelling op de Moerdijkbrug - 29893-205
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 27 oktober 2016.

Voorstel:

Ruimte

Geen agendapunten
Milieu
17.

Agendapunt:

Uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 1 september 2016
Uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG) - 32252-58
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 6 oktober 2016.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Implementatie ILUC-richtlijn, toezeggingen aan de Tweede Kamer en
jaarrapportage hernieuwbare energie vervoer 2015

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 8 september 2016
Implementatie ILUC-richtlijn, toezeggingen aan de Tweede Kamer en
jaarrapportage hernieuwbare energie vervoer 2015 - 30196-472
Agenderen voor het algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 29
november 2016.
EU, EZ

Agendapunt:

Rijksbrede programma Circulaire Economie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 14 september 2016
Rijksbrede programma Circulaire Economie - 32852-33
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie d.d. 5 oktober
2016.
EZ, BuHa-OS, WR

Voorstel:

19.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Rapport voor de 7de internationale toetsingsconferentie Verdrag
Nucleaire Veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 6 september 2016
Rapport voor de 7de internationale toetsingsconferentie Verdrag Nucleaire
Veiligheid - 25422-155
Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 17 november
2016.

Voorstel:
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21.

Agendapunt:

Samenwerkingsovereenkomst stralingsbescherming

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 6 september 2016
Samenwerkingsovereenkomst stralingsbescherming - 34219-22
Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 17 november
2016.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Situatie Petten naar aanleiding van media aandacht

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 12 september 2016
Situatie Petten naar aanleiding van media aandacht - 25422-156
(Desgewenst) betrekken bij het debat over het kernafval in Petten.

Voorstel:

Water

Geen agendapunten
Europa
23.

Agendapunt:

Lijst EU-voorstellen week 35-36

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15
september 2016
Lijst EU-voorstellen week 35-36 - 2016Z16718
Ter bespreking.
EZ

Voorstel:
Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - aanwezigheid kamerleden Klimaattop Marrakesh
november 2016

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 september 2016
EU-stafnotitie - aanwezigheid kamerleden Klimaattop Marrakesh november
2016 - 2016Z15729
Ter bespreking: Wenst de commissie een delegatie naar de VNklimaatconferentie in Marrakesh af te vaardigen?
Naar verwachting zal het high-level gedeelte plaatsvinden van 14 tot 18
november (met waarschijnlijke uitloop tot en met zaterdag 19
november). Informatie over de kosten van de reis en het reisbudget van de
commissie is voor de leden te vinden in de stafnotitie.
Ter bespreking: Wenst de commissie voorafgaand aan de COP22 een
technische briefing door deskundigen van het ministerie van I&M? De briefing
kan plaatsvinden op dinsdag 4 oktober 2016 van 16.00 tot 17.00 uur.
Indien er zich tijdens deze procedurevergadering minimaal vier leden met
tezamen tenminste dertig zetels aanmelden, zal deze briefing doorgang
vinden. Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt verhinderd is,
dient hij/zij voor vervanging te zorgen.
EU

Voorstel:
Noot:

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):
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25.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Europese strategie voor emissiearme mobiliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9
september 2016
Fiche: Mededeling Europese strategie voor emissiearme mobiliteit - 34535-4
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 11 oktober 2016.
Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 16 november 2016.
(Desgewenst) betrekken bij plenair debat over het bericht dat de Europees
Unie rekeningrijden wil invoeren.
EU

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Een snellere overgang van Europa naar een
koolstofarme economie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9
september 2016
Fiche: Mededeling Een snellere overgang van Europa naar een koolstofarme
economie - 34535-3
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 11 oktober 2016.
EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening integratie LULUCF

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9
september 2016
Fiche: Verordening integratie LULUCF - 34535-2
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 11 oktober 2016.
EU, EZ

Voorstel:

27.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Uitstel BNC-fiche verordening bindende nationale reductiepercentages
broeikasgassen niet-ETS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 13 september 2016
Uitstel BNC-fiche verordening bindende nationale reductiepercentages
broeikasgassen niet-ETS COM (2016) 482 - 34535-5
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig

Geen agendapunten
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Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
29.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
1. Wetgeving:
• 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen
naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs,
bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
• 34474 Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie
van drie spoorwegrichtlijnen
Dit wetsvoorstel is op 7 september 2016 aangemeld voor plenaire
behandeling. Het is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend
wetsvoorstel.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor
hebben ingeschreven.
2. Debatten:
• Debat over het alcoholslot
Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
• Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
• Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
• Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
• Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van
verarmd uranium naar Rusland
Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
• Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang
zijn blootgesteld aan een giftige stof
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
• Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
• Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
• Debat over milieuzones
Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 19 mei 2016.
• Debat over asbest
Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 2 juni 2016.
• Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
• Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
• Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
• Debat over het kernafval in Petten
Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de
regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8
september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
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3. Dertigledendebatten:
• Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
• Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan
voor het Deltaplan
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
• Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
• Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot
meer doden leidt
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO))
• VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en
herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)
Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
• VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13 september
2016)
Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)

Rondvraag
30.

Agendapunt:

Noot:

Voorstel van het lid De Boer (VVD) om IRSE (Institution of Railway
Signaling Engineers) uit te nodigen voor deelname aan het
rondetafelgesprek ERTMS d.d. 28 september 2016
Voorstel: Het lid de Boer stelt voor IRSE uit te nodigen voor deelname aan dit
rondetafelgesprek en het rondetafelgesprek met 15 minuten te verlengen.
Noot: Het actuele programma van het rondetafelgesprek:
Blok 1 – Deskundigen 14.00 - 14.45 uur:
De heer Goverde, TU Delft
De Heer Hansen, TU Delft
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Blok 2 – Leveranciers 14.45 - 15.30 uur:
Alstom
Bombardier
Siemens
Thales
Schorsing 15.30 – 15.45
Blok 3 – Gebruikers 15.45 - 16.30 uur:
NS
FMN
DB Cargo
KNV
Blok 4 – Uitvoerders - 16.30 - 17.15 uur:
ProRail
Infrabel
European Union Agency for Railways
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Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2016A01029
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